INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 1 na kalendárny rok 2019
Riadiaci orgán2: Integrovaný regionálny operačný program
3

Dátum schválenia : 19. 06. 2019
Verzia :4
4

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

1.1
1.
Zlepšenie dostupnosti
Bezpečná a
IROP
k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s
ekologická doprava v
dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného
regiónoch
systému

Zameranie výzvy

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené
územie

Fond

Forma
výzvy5

Dátum
vyhlásenia
výzvy6

Dátum
uzavretia
výzvy7

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
Poskytovateľ8
určených na výzvu
(zdroje EÚ)

Výzva na predkladanie
projektových zámerov9

Dátum
Dátum
vyhlásenia uzavretia10

Zlepšenie dostupnosti
k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s
dôrazom na rozvoj multimodálneho
dopravného systému

● samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy
● Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy,
● Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy
● právnické osoby podľa osobitných predpisov a organizácie zriadené vyšším územným celkom a Hlavným mestom SR
Bratislava a mestom Košice za účelom výstavby, správy a údržby ciest

celé územie SR ERDF

otvorená
výzva

marec
2019

do vyčerpania
alokácie

147 267 115

RO
pre IROP

N/A

N/A

IROP

1.
Bezpečná a
ekologická doprava v
regiónoch

1.2.1
Zvyšovanie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy

Zvyšovanie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy

mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu

celé územie SR ERDF

otvorená
výzva

marec
2019

do vyčerpania
alokácie

14 000 000

RO
pre IROP

N/A

N/A

IROP

1.
Bezpečná a
ekologická doprava
v regiónoch

1.2.2
Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy)
na celkovom počte prepravených osôb

- mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, mimovládne
organizácie

celé územie SR ERDF

uzavretá
výzva

september
2019

marec
2020

17 000 000

RO
pre IROP

N/A

N/A

● obec alebo vyšší územný celok - žiadateľ musí mať uzavretú partnerskú zmluvu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v
Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti súlade s úpravou tohto inštitútu podľa pravidiel EŠIF,
formou budovania centier integrovanej
● nezisková organizácia zriadená spoločne obcou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (prípadne aj vyšším územným
zdravotnej starostlivosti
celkom, na ktorom území sa nachádza) alebo zriadená spoločne vyšším územným celkom a poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti (prípadne aj obcou, na ktorej území sa nachádza) podľa zákona č. 213/1997 Z. z..

menej rozvinutý
región
ERDF
- výzva pre
UMR

uzavretá
výzva

január
2019

marec
2019

27 907 200

MZ SR
ako
SO pre IROP

august
2018

september
2018

2
Ľahší prístup k
IROP efektívnym
a kvalitnejším
verejným službám

2.1.2
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru
za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti

2
Ľahší prístup k
IROP efektívnym
a kvalitnejším
verejným službám

2.1.2
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru
za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti
- projekty CIZS v rámci pravidiel štátnej pomoci

● obec alebo vyšší územný celok - žiadateľ musí mať uzavretú partnerskú zmluvu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v
Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti súlade s úpravou tohto inštitútu podľa pravidiel EŠIF,
formou budovania centier integrovanej
● nezisková organizácia zriadená spoločne obcou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (prípadne aj vyšším územným
zdravotnej starostlivosti
celkom, na ktorom území sa nachádza) alebo zriadená spoločne vyšším územným celkom a poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti (prípadne aj obcou, na ktorej území sa nachádza) podľa zákona č. 213/1997 Z. z..

menej rozvinutý
ERDF
región

uzavretá
výzva

január
2019

marec
2019

28 379 452

MZ SR
ako
SO pre IROP

august
2018

september
2018

2
Ľahší prístup k
IROP efektívnym
a kvalitnejším
verejným službám

2.1.2
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru
za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti
formou budovania centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti –kombinovaná
výzva: - kombinácia A: projekty s lokálnym
vplyvom;
- kombinácia B: projekty s uplatnením
schémy štátnej pomoci – okresné mestá a
ich okolie

menej rozvinutý
ERDF
región

uzavretá
výzva

január
2020

marec
2020

30 000 000

MZ SR
ako
SO pre IROP

august
2019

október
2019

2
Ľahší prístup k
IROP efektívnym
a kvalitnejším
verejným službám

2.2.3
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných
● zriaďovateľa stredných odborných škôl, odborných učilíšť, stredné odborné školy, odborné učilištia
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl škôl na praktickom vyučovaní
na praktickom vyučovaní

celé územie SR ERDF

otvorená

február
2019

do vyčerpania
alokácie

17 052 427

RO
pre IROP

december
2018

marec
2019

*

*

*

● obec alebo vyšší územný celok - žiadateľ musí mať uzavretú partnerskú zmluvu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
● nezisková organizácia zriadená spoločne obcou a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (prípadne aj vyšším územným
celkom, na ktorom území sa nachádza) alebo zriadená spoločne vyšším územným celkom a poskytovateľmi zdravotnej
starostlivosti (prípadne aj obcou, na ktorej území sa nachádza) podľa zákona č. 213/1997 Z. z..
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*

3
Mobilizácia
IROP kreatívneho
potenciálu
v regiónoch

3.1
Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti Zakladanie kreatívnych centier
Orgány štátnej správy; subjekty územnej samosprávy – mestá, obce, vyššie územné celky; príspevkové a rozpočtové
a tvorby pracovných miest v kultúrnom a
(centralizovaná podpora) a podpora dopytu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti subjektov územnej samosprávy; príspevkové a rozpočtové organizácie v
kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia po kreatívnej tvorbe (emerging talents)
zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy; verejné vysoké školy/univerzity; subjekty zriadené zákonom
priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho
talent a netechnologických inovácií

celé územie SR ERDF

uzavretá
výzva

jún
2019

september
2019

141 009 924

MK SR
ako
SO pre IROP

N/A

N/A

3
Mobilizácia
IROP kreatívneho
potenciálu
v regiónoch

Malé a stredné podniky (MSP) v kultúrnom a kreatívnom sektore:
● právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
ktoré sú registrované na území SR;
● fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v
3.1
znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
Podpora
prístupu
k
hmotným
a
nehmotným
Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti
● osoby vykonávajúce činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
aktívam
MSP
v
kultúrnom
a
kreatívnom
a tvorby pracovných miest v kultúrnom a
predpisov, ide o autorov využívajúcich výsledky ich duševnej tvorivej činnosti (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci,
kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia sektore pre účely tvorby pracovných miest dramatickí umelci, výtvarní umelci atď.),
(decentralizovaná podpora)
priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho
● fyzické osoby - podnikatelia podľa osobitných právnych predpisov – tzv. „slobodné povolania“ podľa § 3 zákona č. 455/1991
talentu, netechnologických inovácií
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, konkrétne § 3 ods. 1 písm. d) bod 8 - autorizovaný architekt,
autorizovaný krajinný architekt a bod 10 - reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného
umenia,
● neziskové organizácie, občianske združenia.

celé územie SR ERDF

uzavretá
výzva

október
2019

január
2020

31 200 000

MK SR
ako
SO pre IROP

N/A

N/A

5
IROP Miestny rozvoj
vedený komunitou

5.1.1
Zvýšenie zamestnanosti
na miestnej úrovni podporou podnikania
a inovácií

menej rozvinutý
ERDF
región

otvorená
výzva

august
2019

do vyčerpania
alokácie

8 318 028

RO
pre IROP

N/A

N/A

*

Financovanie prevádzkových nákladov MAS

miestne akčné skupiny
(na základe udeleného štatútu MAS)

Poznámka: harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme.

* - Pri uvedených výzvach (z roku 2018) došlo k posunu vyhlásenia výzvy o viac ako dva mesiace a preto boli zaradené do plánu vyhlasovania výziev na rok 2019.
1

V harmonograme sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov; harmonogram neobsahuje informácie týkajúce sa vyzvaní (t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty a projekty technickej pomoci)

2

Uvádza sa názov RO v prípade, ak je harmonogram zostavený komplexne za OP (teda vrátane výziev vyhlasovaných SO ) alebo názov RO, ak sa harmonogram týka výlučne výziev vyhlasovaných RO alebo názov SO, ak sa harmonogram týka výlučne výziev vyhlasovaných SO

3

RO schvaľuje a zverejňuje harmonogram výziev na kalendárny rok „n+1“ na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka „n“

4

RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácii konkrétneho harmonogramu

5

Uzavretá výzva/otvorená výzva

6

Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť

7

V prípade otvorených výziev sa uvádza ,,do vyčerpania alokácie“ (resp. skutočnosť, na základe ktorej sa výzva uzavrie), v prípade uzavretej výzvy sa uvádza kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť

8

Uviesť RO, resp. SO, ktoré vyhlasujú výzvu v prípade, ak je harmonogram zostavený za celý OP a uvádzajú sa výzvy za RO aj SO. Ak je harmonogram zostavený výlučne za RO alebo za jeden konkrétny SO, predmetný stĺpec sa neuvádza a postačuje identifikácia RO alebo SO v hlavičke

9

Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP

10

V prípade otvorených výziev na predkladanie projektových zámerov sa uvádza ,,Otvorená výzva na predkladanie PZ“
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